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«Tenia sensacions que es repartiria
alguna cosa»
Un dels cinquens premi ha estat venut a Tarragona a l'administració 19,
gestionada per Manel Viladrich i Monsterrat Calvet

Els responsables i les venedores de l'administració 19 de Tarragona, on han venut part d'un cinquè premi |
Jonathan Oca

L'administració de Loteries 19 de Tarragona fa 19 anys que va obrir les seves portes i ha venut
dos cinquens premis del sorteig de Nadal. El primer fa vuit anys, on van repartir més de 800.000
euros. El segon, aquest mateix matí. Manel Viladrich, responsable de l'administració La Fortuna,
ha explicat que han venut 160 dècims del 29.031 (16 sèries), dels quals 158 els va comprar la
llibreria Esther de Segur de Calafell. Els altres dos bitllets han estat venuts a finestreta. En total
han repartit fins a 960.000 euros en aquest sorteig extraordinari de Nadal.
Segons Viladrich, alguns veïns del barri "segur" que han anat a comprar el dècim a la llibreria del
Baix Penedès perquè "qui vol un número, va a buscar-lo on sigui". També ha afegit que
enguany afrontaven el sorteig amb "la sensació que es repartiria alguna cosa".

Aquesta és l'alegria que hi ha a l'administració 19 de Tarragona, la Fortuna, on han repartit
960.000 euros d'un cinquè premi; informa @JonathanOca
(https://twitter.com/JonathanOca?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/1gG5d3zsQd
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(https://t.co/1gG5d3zsQd) pic.twitter.com/TjVcBy4kBd (https://t.co/TjVcBy4kBd)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 22 de diciembre de 2018
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1076413967277453312?ref_src=twsrc%5Etfw)
Per la seva banda, Montserrat Calvet, també responsable de l'administració, ha expressat que
"ahir a la tarda estava malament, a mi la fortuna em parla". "Estava neguitosa, nerviosa i en tinc
testimonis. Notava que alguna cosa s'estava coent i aquest matí he tornat a tenir les mateixes
sensacions i al cap de cinc minuts donàvem el premi".
El premi també ha repartit a Reus, Riudecols i també han esgarrat un pessic a Begur, Mataró,
Gelida, Viladecans, la Llagosta, Cerdanyola del Vallès i Sabadell. Aquest premi, del Sorteig
Extraordinari de Nadal, està dotat amb 60.000 euros a la sèrie. El número ha estat cantat a les
10.01 hores.
Degoteig constant de clients que venen a l'administració 19 de Tarragona on s'han venut 160
dècims del 29.031, un cinquè premi de La Loteria de Nadal; informació @JonathanOca
(https://twitter.com/JonathanOca?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/Uq76U0ZepU
(https://t.co/Uq76U0ZepU) pic.twitter.com/RRut4uOvc5 (https://t.co/RRut4uOvc5)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 22 de diciembre de 2018
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1076419178050015232?ref_src=twsrc%5Etfw)
Durant el matí, l'administració ha rebut un degoteig constant de clients que volien comprar dècims
per a altres sortejos. Alguns perquè coneixien que havien repartit sort avui i altres, que no en
sabien res.

L'administració La Fortuna de Tarragona ha venut 158 dècims del 29.031, cinquè premi, a la
llibreria Ester de Segur de Calafell; informa @JonathanOca
(https://twitter.com/JonathanOca?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/Uq76U0ZepU
(https://t.co/Uq76U0ZepU) pic.twitter.com/EzfyDRrlLP (https://t.co/EzfyDRrlLP)
? NacióTarragona (@naciotarragona) 22 de diciembre de 2018
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1076417253288148993?ref_src=twsrc%5Etfw)
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